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Últimos
diasda
vergonha
Apartir de domingo, o Lixão da Estrutural, omaior da América Latina e considerado
pelas autoridades do setor como umcrime ambiental, deixa de existir como aterro
de rejeitos dosmoradores doDistrito Federal. Os problemas, porém, não somem.
Os catadores que trabalhavampor lá, por exemplo, reclamamdos galpões de
reciclagem, ainda em fase de estruturação emdiversas partes da cidade, e da
expectativa de ganharembemmenos de agora emdiante. PÁGINA 19

MPFpedea
condenação
deGuerner,
Bandarrae
Durval

Documentos entregues a tribunal
afirmamque apromotora de Justiça, o
ex-procurador-geral doDF eodelator do
casoCaixa de Pandora cometeramcrimes
por causa da“sensaçãodepoder e de
impunidade”. EIXO CAPITAL, PÁGINA 18

DeclaraçãodapresidentedoPT, senadora
GleisiHoffmann,elevaaindamaisa tensão
emtornodo julgamentodopetista,marcado
paraodia24emPortoAlegre.Umdiaantes,
opresidentedoTRF-4disseque juízes
foramalvodeameaçasdemorte.

PÁGINA 2

PPÁÁGGIINNAA 77

CONCURSO STJtemsaláriosdeR$6,7mileR$11mil

“Paraprender
Lula,vai terque
matargente”

386anosdecadeia
paraEduardoCunha
Ministério Público pede, alémda sentença
acima,mais umanodedetençãopor crime
de corrupção.Órgão tambémdefende
78 anos paraHenriqueAlves. PÁGINA 3

Osaltomilionário
daCultura Inglesa

Negócios

Rede de escolas de
inglês pretende investir
R$ 50 milhões até 2019.

PPÁÁGGIINNAA 99

Chile
Papapedeperdão
porpedofilia

PÁGINA 12

EUA
Trezefilhospresos
pelosprópriospais

PÁGINA 13

Marcelo Ferreira/CB/D.A Press

Ed Alves/CB/D.A Press

Marcelo e Casimiro
viajaram de Belém do
Pará a Brasília, aonde
chegaram no último
dia 10. O objetivo:
praticar e promover
o cicloturismo.

Coragem e
pedaladas

PÁGINA 22

Artigo em que o
órgão se baseou para
reajustar o próprio
benefício foi julgado
inconstitucional
pelo TJDFT.

EIXO CAPITAL, 18

TCDFeleva
oauxílioda
alimentação

Deputado federal do
PSD-DF participa do
programa, às 13h30,
com transmissão
ao vivo pela TV

Brasília.

BRASÍLIA-DF, 4

Rossoéo
entrevistado
doCB.Poder

PresidenteMichel
Temer determina a
suspensão de quatro
vice-presidentes do
banco, investigados

por desvio de recursos.

PÁGINA 3

Dirigentes
daCaixasão
afastados

Suspeito dematar
o estudante da UnB

já havia sido
interrogado, mas
acabou solto por
falta de provas.

PÁGINA 17

Assassino
deArloné
identificado

Temer deseja ver a eleição disputada em
cima de resultados do governo. PÁGINA 4

DeniseRothenburg

Radicalização alimenta omedo, variável
importante nas eleições de 2018. PÁGINA 2

LuizCarlosAzedo

José Sarney é omais duradouro oligarca
do poder no Brasil. PÁGINA 5

MarcoAntonioVilla

A história da garça “religiosa” que se
instalou na Catedral de Brasília. PÁGINA 20

SeverinoFrancisco
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